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 الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجي/األمانة الفنية

 ( تقرير محضر اجتماع1نموذج )

 
 

 اجتماع محضر 
 لجنة األمانة الفنية 

 2017/ 10/ 10بتاريخ  (  4رقم )  
 

 ئاسة أ.د/ سمير حامد الجمال بر 
 
 

 لجنة األمانة  الفنيةآمين 

 عبد الحليم عبد الغنى 
 

  
 

 تاريخ الصادر

 

 م 10/10/2017
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 م10/2017/ 10تاريخ االجتماع                       ......................(4)رقم اإلجتماع          ..............

 والمعلومات .  مقر الوحدة المركزية بالدور السابع بكلية الحاسباتمكان االنعقاد          

        هراً .ظ 12:   00 :     00      توقيت البداية      

 الثانية ظهراً .   :  00:     00       توقيت االنتهاء    

  ساعتان . : 00:    00         مدة االجتماع      

 

 الوظيفة الحضور :  

 رئيس لجنة األمانة الفنية .  أ.د / سمير حامد الجمال  -1

 نائب رئيس لجنة األمانة الفنية .  د/ إنجى صابر أحمد  - 2

 آمين اللجنة .  أ / عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم  - 3

 عضواً  أ / نور القمر ابراهيم ابراهيم . -4

 عضواً  أ / جهاد عرفة عوض .  - 5

 عضواً  أ / عبد الرحمن أحمد عبد الحميد .  - 6

 عضواً  قاسم عبد الفتاح أ / عبد الرحمن  - 7
 

 الوظيفة المعتذرون  

 المنسق اإلدارى لوحدة التخطيط .  اسماعيل أمين الزعفرانى  أ / سحر - 1
 

 الوظيفة الغائبون

 نائب رئيس لجنة األمانة الفنية . د / مصطفى محمود الديب  -1

 عضواً  د / إبراهيم محمد رمضان  -2

 عضواً  د / أحمد مصطفى متولى  -3

 عضواً  د / نهلة أحمد شعراوى  -4

 عضواً  اهين أ / محمد سعيد ش -5
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 جدول األعمال :

 

 . 19/9/2017بتاريخ  (3)المصادقة على محضر إجتماع لجنة األمانة الفنية رقم   -1
 بخصوص متابعة ما تم إنجازه فى أعمال اللجان المنبثقه من الوحدة المركزية .    -2
تيجية حتى اآلن لسرعة التواصل مع الوحدات الفرعية بكليات الجامعة التى لم تقدم خططها االست ار   -3

 انجازها واعتمادها . 
 مناقشة توثيق جميع فعاليات وحدات التخطيط االست ارتيجى بكليات الجامعة .    -4
 بخصوص ربط أنشطة الوحدات الفرعية بالكليات بلجان الوحدة المركزية بالجامعة .    -5
 عضا  اللجان .  تقرير عن متابعة اللجان المنبثقه للوحدة من حيث التفاعل والحضور أل  -6
 ما تم إنجازه فيما يخص نموذج األرشفة الذى قام بإعداده د/ مصطفى الديب .    -7
 .لتخطيط االست ارتيجى بالجامعةبخصوص الوثائق المطلوبة من كل كلية بنا ًا على تعليمات أ.د / مدير ا  -8
فرعية بإعداد تقرير عن تيجى للجامعة  لمديرى الوحدات الرابخصوص تكليف أ.د / مدير التخطيط االست  -9

 ماتم إنجازه فى وحداتهم .  
بخصوص الخطاب المقدم من رئيس لجنة اإلعالم والتواصل من حيث تفعيل أيقونة وحدة التخطيط   -10

 .   راتيجىاالست
 مناقشة ما تم إنجازه ، وما سوف يتم إنجازه فى الفترة المقبلة .    -11
 ما يستجد من أعمال.    -12
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 والقرارات: المناقشة

 

 كلمة رئيس اللجنة

بالترحيب لحضور أ.د / جمال لفنية رئيس لجنة األمانة ا – ذ الدكتور/ سمير حامد الجمالاالستا بدأ

مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة والسادة الحضور ، وأشاد سيادته  –السيد عبد العزيز 

 بمجهوداتهم متمنياً لهم دوام التوفيق . 

 

 األعمال مناقشة جدول

 

 : 91/9/2017( بتاريخ 3رقم ) لجنة األمانة الفنية إجتماع  محضرأوال: المصادقة على 

 

 . على المصادقة  الموافقة    ( :1قرار رقم  )

 

 

  ن المنبثقه من الوحدة المركزية : بخصوص متابعة ما تم إنجازه فى أعمال اللجا  ثانيا:

 

أستالم جميع محاضر اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية للتخطيط  التأكيد على ضرورة ( :2القرار رقم ) 

مدير التخطيط االستراتيجى  –االستراتيجى للجامعة فى ذات يوم االجتماع تنفيذاً لتعليمات أ.د / جمال السيد عبد العزيز 

  للجامعة  ، كما يعهد للسيدة / نور القمر إبراهيم بتنفيذ ذلك .

 
الوحدات الفرعية بكليات الجامعة التى لم تقدم خططها االست ارتيجية حتى اآلن لسرعة انجازها  التواصل مع :  ثالثا

 واعتمادها : 

 

مع الكليات  الفرعية بكليات الجامعة ، وأيضاً  يعهد للسيد عبد الرحمن قاسم بالتواصل مع الوحدات  (    :3قرار رقم  )

فيذهم ، ومتابعة تقديم خططهم االستراتيجية حتى يتم إعتمادها ، وتنفيذ التى لم تقدم خططها االستراتيجية حتى األن لتح

 الخطة االستراتيجية للجامعة ، ألن هذا التراخى يعرقل تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة . 

 
 

  ط االست ارتيجى بكليات الجامعة : مناقشة توثيق جميع فعاليات وحدات التخطي :رابعاً 

 

يتم متابعة ما كلف به د / مصطفى محمود الديب من إعداد نموذج إلكترونى لألرشفة وتنفيذ ما تم   ( :4قرار رقم  )

 ( . 3األتفاق عليه بالمجلس السابق من عقد ورش العمل على النحو السابق تحديده بمحضر االجتماع رقم )
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 ية بالجامعة : بخصوص ربط أنشطة الوحدات الفرعية بالكليات بلجان الوحدة المركز  خامساً :
 

يعهد إلى الدكتورة / إنجى صابر درويش ، أ / عبد الرحمن قاسم متابعة اتخاذ ما يلزم لربط أنشطة  : (  5قرار رقم ) 

كأمين للوحدات الفرعية التى تعقد اجتماعاتها  –الوحدات الفرعية بالكليات  ، كما تكلف د / إنجى صابر درويش 

وأرشفة محاضر اإلجتماعات ، عبد الرحمن قاسم بالجانب اإلدارى المتعلق بالتوقيع  بالوحدة المركزية ، كما كلف أ /

 والتواصل مع لجنة اإلعالم والتواصل ألتخاذ شأنها فيما يخص اختصاصتها . 

 

 تقرير عن متابعة اللجان المنبثقه للوحدة من حيث التفاعل والحضور ألعضاء اللجان : سادساً : 

 

وللسيد / عبد الرحمن قاسم ، والسيد / عبد الرحمن أحمد بإعداد يعهد للسيدة / سحر إسماعيل أمين ،  : (  6قرار رقم ) 

 هذا التقرير ، ويسلم إلى أمين لجنة األمانة الفنية لرفعه إلى أ.د / رئيس اللجنة شهرياً ، ومتابعة الحضور إلكترونياً . 

 

 لذى قام بإعداده د/ مصطفى الديب : ما تم إنجازه فيما يخص نموذج األرشفة ا سابعاً : 

 

( الذى كان برئاسة د / مصطفى 3يضاف إلى فريق العمل السابق تحديده بمحضر االجتماع رقم ) : (  7قرار رقم ) 

، على أن يتم عقد ورش عمل لمدة ساعتين  الديب ، د / إنجى درويش ، أ / نور القمر إبراهيم ، أ / عبد الرحمن قاسم 

 األربعاء من كل أسبوع لحين إنجاز المطلوب .  على األقل يوم

 

  :  تيجى بالجامعةراالتخطيط االستبخصوص الوثائق المطلوبة من كل كلية بناءاً على تعليمات أ.د / مدير  ثامناً  : 

 

أ.د /  يعهد إلى أ / جهاد عرفة عوض بمتابعة جمع الوثائق الخاصة بكليات الجامعة وتنفيذ تعليمات : (  8قرار رقم ) 

  مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة فيما يتعلق بهذا الشأن على أن تتولى أرشفتها وحفظها .

 
 

تيجى للجامعة  لمديرى الوحدات الفرعية بإعداد تقرير عن راكليف أ.د / مدير التخطيط االستبخصوص ت تاسعاً : 
 ماتم إنجازه فى وحداتهم :  

 

سحر إسماعيل أمين بإعداد تقرير لمديرى الوحدات الفرعية بشأن ما تم إنجازه فى يعهد إلى أ /  : (  9قرار رقم ) 

 وحداتهم 

 
 

قونة وحدة التخطيط بخصوص الخطاب المقدم من رئيس لجنة اإلعالم والتواصل من حيث تفعيل أيعاشراً : 
 تيجى :   رااالست

 
رفة عوض بالتواصل مع الوحدات الفرعية يعهد إلى د / إنجى صابر درويش ، أ / جهاد ع : (  10قرار رقم ) 

بالكليات لتفعيل أيقونة وحدة التخطيط االستراتيجى لصفحات كلياتهم  ، مع إعداد تقرير مشترك مع لجنة األعالم 
  والتواصل ، ورفعه إلى أ. د / مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة ألتخاذ نا يراه مناسباً .
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 ازه ، وما سوف يتم إنجازه فى الفترة المقبلة : مناقشة ما تم إنجالحادى عشر : 

 
وضع أليه للتنسيق والربط بين لجان الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجى ، ويتم تفعيل ذلك  : (  11قرار رقم ) 

 باإلجتماع المقبل . 
 

 ثانى عشر : ما يستجد من أعمال : ال

 

 ألنضمام إلى لجنة األمانة الفنية . ة النوعية لبكلية التربي –تقدم د / داليا عبد القادر الجزار 

 
 عضواً بلجنة األمانة الفنية .  –الموافقة على أنضمام د / داليا عبد القادر الجزار : (  12قرار رقم ) 

 

 

 ثم أنهى سيادته االجتماع بتقديم الشكر والتقدير للسادة الحضور متمنيا لهم التوفيق والرفعة نحو مستقبل أفضل .

 

 :لملخص التنفيذيا

ى ذات يوم ضرورة أستالم جميع محاضر اللجان المنبثقة من الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجى للجامعة ف  *

 االجتماع . 

 الجدية فى التواصل مع كليات الجامعة لحس الكليات التى لم تسلم خططها ، وسرعة االنتهاء من إعدادها لألعتماد . * 

 نموذج األرشفة اإللكترونى مع د / مصطفى الديب . متابعة عمل إعداد * 

تكليف د / إنجى صابر درويش ، أ / عبد الرحمن قاسم باتخاذ الالزم لمتابعة ربط أنشطة الوحدات الفرعية مع الوحدة * 

 مركزية . ال

متابعة اللجان المنبثقة يعهد للسيدة / سحر إسماعيل ، أ / عبد الرحمن قاسم ، أ / عبد الرحمن أحمد بإعداد تقرير عن  * 

 من الوحدة المركزية من حيث التفاعل والحضور ألعضاء اللجان . 

*  أنضمام د / إنجى صابر درويش ، أ / نور القمر إبراهيم ، أ / عبد الرحمن قاسم إلى فريق عمل إعداد نموذج 

 األرشفة اإللكترونى . 

ت الجامعة ، وتتولى أرشفتها وحفظها ، وتنفيذ تعليمات أ.د / * تكليف أ / جهاد عرفة عوض بجمع الوثائق الخاصة بكليا

 مدير التخطيط االستراتيجى للجامعة فيما يتعلق بهذا الشأن . 

* يعهد إلى د / إنجى صابر درويش ، أ / جهاد عرفة عوض بالتواصل مع الوحدات الفرعية بالكليات لتفعيل أيقونة 

 ، وإعداد تقرير ورفعه لمدير الوحده المركزية . وحدة التخطيط االستراتيجى لصفحات كليتهم 

 * وضع أليه لتنسيق الربط بين لجان الوحدة المركزية ، ويتم العرض باإلجتماع القادم . 

 * انضمام د / داليا عبد القادر الجزار عضواً مستجد لفريق لجنة األمانة الفنية . 

 

 رئيس لجنة األمانة الفنية                       أمين اللجنة                                      

       

 

                                                   أ.د / سمير حامد الجمال                                  أ / عبد الحليم عبد الغنى             
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